A QUÈ DESTINARIES 200.000 €
PER MILLORAR OLESA DE MONTSERRAT?

VOTACIÓ
DE LES
PROPOSTES

Participa-hi!

DEL 15 DE NOVEMBRE
AL 15 DE DESEMBRE DEL 2021

COM SÉ QUINES SÓN LES
PROPOSTES?
Entra a la plataforma web de
Participació Ciutadana DECIDIM
Olesa i clica les propostes.
Visita l’exposició a la Casa
de Cultura del 15/11/2021 al
15/12/2021.

COM ENTRO A
DECIDIM OLESA?
Tecleja al teu navegador
DECIDIM OLESA i segueix
l’enllaç.
Per poder interactuar, votar,
proposar... és necessari que et
registris a la plataforma.

2. Clica a les propostes que
vols votar.
Disposes d’un moneder
de 200.000 € i podràs anar
seleccionant propostes fins
a esgotar els diners. Com
a mínim t’has de gastar
190.000€.
Les propostes seleccionades
queden marcades , i si
vols canviar la teva selecció
només cal que cliquis de nou la
proposta i tornarà a estar .
3. A la part superior s’aniran
sumant els imports de les
propostes que vas votant.

Si no tens correu electrònic,
vine a la Casa de Cultura per
poder votar.

QUI POT VOTAR?
Les persones empadronades a
Olesa, majors de 16 anys.

COM VOTARÉ?
1. Entra a DECIDIM OLESA:
Processos – Pressupostos
Participatius. Inversions
- Propostes
finalistes.

4. Desplegant on hi ha el
nombre de projectes
seleccionats podràs veure,
en tot moment, quins
projectes has seleccionat.
5. A la part superior dreta de
la pàgina clica VOTA .
Si surts de la pàgina abans
de clicar VOTA , la propera
vegada que entris podràs
continuar la selecció de
projectes. Alerta màxim el
15 de desembre.

6. Confirma els teus vots.
Ja has votat!!
7. Sabràs en
tot moment
quins són els
projectes que
has votat.
8. Mentre duri aquesta fase,
encara que ja hagis votat, si
canvies d’opinió pots refer
els teus vots.

COM SABRÉ EL RESULTAT?
Una vegada la fase de votació
hagi finalitzat, es coneixeran
els vots que ha rebut cada
proposta. Per ordre de vots
s’aniran agafant propostes fins
arribar als 200.000 €. Tota la
informació estarà al DECIDIM
Olesa.
Es destinaran com a màxim
50.000 € a projectes d’inversió
en equipaments i 150.000 € a
projectes d’inversió en l’espai
públic (carrers, places, parcs...)

QUI VETLLA PEL PROCÉS?
Participa en el procés la
Comissió Ciutadana, vetllant
en tot moment per la
transparència i bon fer.

Més informació a: participacio@olesademontserrat.cat · 93 778 00 50 - ext. 3161

